
 
 

Arabpop   ھي مجلّة جدیدة مخّصصة للفنون واآلداب المعاصرة في الدول العربّیة وھي تنوي سرد
، وترید متابعة عواقبھا 2011التغیّرات الثقافیة التي بدأت، أو انكشفت، مع بدایة الثورات العربیة عام  

 وتطّوراتھا.  

بات عرب یعیشون داخل أعماالً إبداِعّیة لفّنانین وفّنانات وكتّاب وكات  Arabpopتستضیف صفحات  
وخارج حدود البالد العربیة، كما أیضا المقاالت المطّولة، والمقابالت، وترجمات المقاالت الثقافّیة 

 من الصحافة العربّیة، ومراجعات الكتب واألفالم واإلنتاجات الموسیقیة، والمزید. 

بلغة واضحة ومفھومة،  ھي مجلّة ثقافیة فكرّیة تتحدّث     Arabpopفي شكل ورقّي ورقمّي،   صادرة
 وتھدف إلى إثارة اھتمام جمھور متنّوع، ولیس المتخصصین في ھذا المجال فقط. 

 

 

 للمشاركة  دعوة
Arabpop .مجلة الفنون واآلداب العربیة المعاصرة )Tamu Edizioni ( 

 2021، سبتمبر 1، عدد 1مجلّد 

 تحّول

 

بدا طبیعیا لنا أن نفتتح مغامرة المجلة بعدد مخّصص للذكرى العاشرة للثورات العربّیة، بدون أن 
بموضوع التحّول،   Arabpopیأدّي ذلك إلى خطاب احتفالي بأي شكل. لذا سیختص العدد األول ل 

واالنقالبات  الثورات  الفنیة،  وتطّورالحساسیة  تغییر  مثالً:  أّي  الكلمة،  لھذه  األوسع  المعنى  في 
 السیاسیة، الطفرات األدبیة، والتھجین الموسیقي، وتغییراألجساد والھویات.

لیست  (ولم التأكید بصوت عاٍل على أن الثقافة العربیة    Arabpopباختصار ، یرید العدد األول من  
تكن أبدًا) في حالة مفترضة من الركود الدائم، بل ھي في تطور مستمّر، وعالوة على ذلك تتمتع 

 بصحة ممتازة! 



من الممكن للمساھمات الُمقتَرحة أن تتعلّق بالمجاالت األكثر تبایًنا، ولكن یجب أن تكون لھا صلة 
 غتھا مناسبة أسلوب مجلة فكریة.  بـالموضوع العام المقترح لھذا العدد، كما یجب أن تكون ل

 

 من أجل ھذا العدد نبحث عن: 

واإلنجلیزیة   العربیة  باللغة  روایات  من  ومقتطفات  مصورة  وقصص  وقصائد  قصیرة  قصص   •
 والفرنسیة واإلیطالیة واأللمانیة، لم تُنشر من قبل؛ 

ت من مقاالت • ترجمات غیر منشورة من العربیة إلى اإلیطالیة لقصص قصیرة  و قصائد ومقتطفا
 وروایات والكاریكاتیر. 

واإلیطالیة   والفرنسیة  واإلنجلیزیة  العربیة  باللغة  ومقابالت  قصیرة  وأبحاث  مطّولة  مقاالت   •
 واأللمانیة؛ 

 • صور فوتوغراف؛ 

 رسوم تحریریة؛   •

 اإلیطالیة. • مقاالت نقد كتب عربیة (أبحاث، روایات، شعر، إلخ) مترجمة أو غیر منشورة باللغة 

  • مقاالت نقد ألفالم وألبومات موسیقیة ومعارض وغیرھا من األحداث. 

  

 كیف تتعاون معنا 

كلمة)    400إذا كنت ترغب في التعاون مع المجلة، أرسل ملّخص، أو اقتراح الترجمة (بحد أقصى  
أبریل    30في موعد ال یتجاوز    redazione@arabpop.it أو اقتراح صور (منخفضة الدقة) إلى

2021 . 

 كلمة).  100ألحق المادة بسیرة ذاتیة قصیرة (بحد أقصى 

 .2021مایو  20إذا تم قبول اقتراحك سوف یتصل بك طاقم التحریر خالل 

 . 2021یونیو   30الموعد النھائي لتقریر المساھمات ھو 

 المساھمات المختارة للنشر یتقاضى أجرھا. 

 


